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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Κι αν 

ήσουν εσύ” - Εκπαίδευση σε θέματα προσφύγων και ανθρώπινων δικαιωμάτων». 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στο σύγχρονο 

επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με θέμα:  «“Κι αν ήσουν εσύ” - 

Εκπαίδευση σε θέματα προσφύγων και ανθρώπινων δικαιωμάτων», την Τετάρτη 01 Μαρτίου 

2023 και ώρες 18.00-20.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, το 

Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Η διασφάλιση της ειρήνης, η ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η μείωση των ανισοτήτων 

αναδεικνύονται σε κρίσιμα ζητήματα στην πορεία για ένα βιώσιμο μέλλον (Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ 

- 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης). Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελεί τη βάση για 

τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, όπως επίσης και η  προαγωγή ειρηνικών και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνιών. Οι δύο αυτοί βασικοί στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης υπαγορεύουν την 

αφύπνιση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση 

των διακρίσεων και κάθε μορφής βίας. 

Ανακοινοποίηση στο ορθό 
ως προς το φορέα διοργάνωσης 

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. 
Δυτικής Θεσσαλονίκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Το επιμορφωτικό σεμινάριο εντάσσεται στη θεματική «Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ενεργός Πολίτης» 

και έχει ως σκοπό την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών.  

Επιμέρους στόχοι: 

 η γνωριμία των εκπαιδευτικών με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

και το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;», ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με την αξιοποίηση βιωματικών 

δραστηριοτήτων και τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος 

 η παρουσίαση του υλικού του προγράμματος και καλών πρακτικών διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, που έχουν υλοποιηθεί με μαθητές/τριες πρόσφυγες και μαθητές/τριες της 

κοινότητας υποδοχής 

 η γνωριμία των εκπαιδευτικών της τάξης μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων με εργαλεία 

για τη δημιουργία κλίματος επικοινωνίας, αλληλοκατανόησης, αποδοχής ενθαρρύνοντας 

τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών 

 ο πολλαπλασιασμός και η περαιτέρω μετάδοση της αποκτώμενης εμπειρίας και γνώσης 

στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, αναφορικά με την ενημέρωση- ευαισθητοποίηση σε 

θέματα σεβασμού και ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους/τις μαθητές/τριες. 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα-σεμινάριο θα δοθούν παραδείγματα συνεργατικής γραφής 

ποιητικής φόρμας, τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν μεταξύ άλλων και για τον 

εορτασμό της 21ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, αλλά και κατά των Φυλετικών 

διακρίσεων. Εισηγήτρια θα είναι η εκπαιδευτικός-θεατροπαιδαγωγός Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, 

τοπική συντονίστρια του προγράμματος για το νομό Θεσσαλονίκης.  

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να δηλώσουν 

συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: https://tinyurl.com/yc592vsa μέχρι και την 

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 
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